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อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp ฿20  

              ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 / Enclosure 9 
            หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
                Proxy Form B. 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                        เขยีนที ่     
Shareholder Registration No. Written at 
 

                            วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.   
                            Date    Month   Year 

(1)   ขา้พเจา้ _________________________________________________________    _____ 
          I/We                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขที่ ___________________________________               _   _______________________ สญัชาต ิ                                             
          Residing at         Nationality        
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน)  

Being a shareholder of S Hotels and Resorts Public Company Limited  
 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                      หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง ดงันี้ 
Holding the total number of        shares, and having the right to vote equal to        votes as follows: 
 หุน้สามญั                                               หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสยีง  
    Ordinary share          shares,  having the right to vote equal to      votes          
 หุน้บุรมิสทิธ ิ                                            หุน้               ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสยีง           
    Preferred share                     shares, having the right to vote equal to                  votes 
                                                   

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของท่านเพือ่เข้าประชุม                
ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 6) 

 Hereby appoint (You may appoint one of the Company’s Independent Directors as listed in Enclosure 6 to be your proxy        
to attend the Meeting.) 
  
❑1.    นาย / นาง / นางสาว________________________________________ อายุ        ปี อยู่บา้นเลขที ่                      

Mr. / Mrs. / Ms.           Age       Years, Residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
Road   Sub-District                    District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   , or 
 

❑2.    นาย / นาง / นางสาว ________________________________________ อายุ        ปี อยู่บา้นเลขที ่                  
Mr. / Mrs. / Ms.   Age        Years, Residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
Road   Sub-District    District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   , or 
 

❑3.    นาย / นาง / นางสาว ________________________________________ อายุ        ปี อยู่บา้นเลขที ่                 
Mr. / Mrs. / Ms.    Age          Years, Residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
Road   Sub-District                    District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code    

 
คนหน่ึงคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ของบริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุม                  
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านัน้ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
of S Hotels and Resorts Public Company Limited on Thursday, 22 April 2021, at 02.00 P.M. by electronic means (E-AGM) only, 
or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
 At this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  

ระเบียบวาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda Item 1 To acknowledge the operating results of the year 2020 

❑  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
To grant my/our proxy to acknowledge the operating results of the year 2020 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
Agenda Item 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2020 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑  เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
 Approve                          Disapprove          Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  และงดจดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย  

Agenda Item 3 To consider and approve the omission of dividend payment of the operating results of the year 2020 and the      
non-appropriation of profit as a legal reserve  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
❑  เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  

 Approve                          Disapprove          Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda Item 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
❑ เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 Vote for all nominated candidates   

 ❑   เหน็ดว้ย                     ❑  ไม่เหน็ดว้ย                      ❑ งดออกเสยีง  
                   Approve      Disapprove                            Abstain 

 
❑ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 Vote for an individual nominated candidate 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ                           1. นายไพรสณัฑ ์วงศ์สมิทธ์ิ 
Name of the nominated candidate                 1. Mr. Praisun Wongsmith     
❑   เหน็ดว้ย    ❑  ไม่เหน็ดว้ย    ❑ งดออกเสยีง  

                   Approve     Disapprove                            Abstain 
 บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ                           2. นายจกัร บุญ-หลง  

Name of the nominated candidate                2. Mr. Jukr Boon-long  
❑   เหน็ดว้ย    ❑  ไม่เหน็ดว้ย    ❑ งดออกเสยีง  

                   Approve     Disapprove                            Abstain 
 บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ                           3. ดร.ชญานิน เทพาค า 

Name of the nominated candidate                 3. Mr. Chayanin Debhakam, D.B.A. 
❑   เหน็ดว้ย    ❑  ไม่เหน็ดว้ย    ❑ งดออกเสยีง  

                   Approve     Disapprove                            Abstain 
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ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda Item 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑  เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
 Approve                          Disapprove          Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda Item 6 To consider and approve the appointment of the auditors and determination of audit fee for the year 2021 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑  เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
 Approve                          Disapprove          Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 7 To consider other business (if any)  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑  เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
 Approve                          Disapprove          Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not signify my/our voting 
as a shareholder. 

 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอื       

ลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติมข้อเทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉันทะ       
มสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ใหเ้สมอืนถอืว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy at this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves. 

 
 ลงนาม/Signed                      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
              (                  ) 
 ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
         (                  ) 
 ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
         (                  ) 
 ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
         (                  ) 

หมายเหตุ : 
Remarks :  

1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 The shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting, and shall not split the number of 
shares to several proxies for splitting votes. 

2. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
แบบ ข. ตามแนบ 

  In case there are additional agenda apart from those specified above brought into consideration in this meeting, the Grantor may use 
the Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. / Allonge of Proxy Form B. 
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน)  
 The appointment of proxy by shareholder of S Hotels and Resorts Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564          
เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านัน้ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of S Hotels and Resorts Public Company Limited on Thursday, 22 April 2021,        
at 02.00 P.M. by electronic means (E-AGM) only, or any adjournment of any date, time and place thereof. 
 
ระเบียบวาระท่ี     เรื่อง           

Agenda               Subject :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
         Approve    Disapprove Abstain  
                                                
ระเบียบวาระท่ี     เรื่อง           

Agenda               Subject :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
         Approve    Disapprove Abstain                                                      
  
ระเบียบวาระท่ี     เรื่อง           

Agenda               Subject :  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
         Approve    Disapprove Abstain 
  
ระเบียบวาระท่ี     เรื่อง           

Agenda               Subject :  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
         Approve    Disapprove Abstain 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Allonge of the Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 
 ลงนาม/Signed                      ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (     ) 
 ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
 ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
 ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 


